
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الحادي عشر المتقدم اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/14                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الحادي عشر المتقدم في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/14arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الحادي عشر المتقدم في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل الثالث  اضغط هنا               

https://almanahj.com/ae/14arabic3     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الحادي عشر المتقدم اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade14                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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دقائق لقراءة النص  10لديك : تنبيه 

؟" الثقافة الفرعية 

.  

  

  

التھاني  يجتمع أبناء الحّي في مجلس كبير القوم؛ ليتبادلوا

)بالعيد، ويشربوا القھوة، ثم يلتئمون على طعام الغداء الذي يتكون عادة من اللحم واألرز 

تنبيه ( إالم ترجع قدرة اإلنسان على ابتكار الثقافة عبر األجيال؟ 

)وفھمه واستيعابه، ودقيقتان لإلجابة 
 .أسالفھ�من���سان�ير��ا�ال���البيولوجية

  .للعمل�ا��يدة�الطرائق�اك�ساب�ع��

 .الظروف�مع�للتكيف�م�ارا��م�تطو�ر 

 .القاسية�ا��شنة�الب�ئات����الع�ش�ع��

الثقافة الفرعية " على أّي من الممارسات الثقافية اآلتية ينطبق مفھوم 
 .العامة�شؤو��م�لتبادل�ال���مجالس

.عمل�م�بطبيعة�عالقة�ذات��عي��ا ممارسات�ع���امل�ندس�ن

  .ما�مناسبة����ثقافية�بأنماط�املجتمع�أبناء�من�صغ��ة

املجتمع����املتعلمة�العائالت�لدى�تظ�ر �ال���املش��كة

يجتمع أبناء الحّي في مجلس كبير القوم؛ ليتبادلوا: ( ماذا يطلق على ما تعنيه العبارة اآلتية

بالعيد، ويشربوا القھوة، ثم يلتئمون على طعام الغداء الذي يتكون عادة من اللحم واألرز 

إالم ترجع قدرة اإلنسان على ابتكار الثقافة عبر األجيال؟  - 1

 وفھمه واستيعابه، ودقيقتان لإلجابة 
البيولوجية�املقومات�إ�� .1

ع�����سان�قدرة�إ�� .2

تطو�ر �����سالف نجاح�إ�� .3

ع����سالف�قدرة�إ�� .4

على أّي من الممارسات الثقافية اآلتية ينطبق مفھوم  -2  
مجالس����الناس�اجتماع .1

امل�ندس�ن�نقابة�اتفاق .2

صغ��ة�مجموعة�انفراد .3

املش��كة�الثقافية�السمات .4

ماذا يطلق على ما تعنيه العبارة اآلتية - 3

 .بالعيد، ويشربوا القھوة، ثم يلتئمون على طعام الغداء الذي يتكون عادة من اللحم واألرز 
 .ثقافية�سمة .1
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  .ثقا���نمط .2

  .ثقافية�ت�شئة .3

  .ثقا����عا�ش .4

لماذا حدث االمتصاص الثقافي عند المسلمين الذين بقوا في األندلس بعد انتھاء الحكم العربي  - 4

 فيھا؟
 .ا��ديد�املجتمع�����نخراط�ع���أج��وا�أل��م .1

  .�ندل����املجتمع�ثقافة����اندمجوا�أل��م .2

  .�ندل����املجتمع����ثقاف��م�فرضوا�أل��م .3

 .العر�ية�ثقاف��م�عن�تماًما�تخلوا�أل��م .4

 في أي من األحوال اآلتية يمكن ظھور ما يسمى بالصدمة الثقافية؟-5 
 .وعمراًنا�فكًرا�متطورة�دولة إ���بدائية�منطقة�من���سان�َيِفُد �عندما .1

  .ا��امعية�الدراسة�إ���الثانو�ة�الدراسة�من�الطالب�ي�تقل�عندما .2

  .أحًدا�ف��ا��عرف�ال �مدينة����للع�ش�العمر �مقتبل����الشاب�ي�تقل�عندما .3

  وعاداتھ�لغتھ��عرف�ال �بلد�إ�����سان��سافر �عندما .4

؟ما إيجابيات التعددية الثقافية في المجتمع الواحد -6  
 .املختلفة�الثقافات�ب�ن�و����ام�التعا�ش�تحقق .1

  .املتنوعة�ا��اليات�أبناء�ب�ن�ا����ات�تبادل .2

  .املتنوعة�ا��اليات�أبناء�ب�ن�ا��الفات�ا�عدام .3

  .فرد��ل�إل��ا�ي�تمي�ال���للثقافة�والتعصب��ع��از  .4

( الوظيفة النحوية لـ  ما" لقد طّور اإلنسان األدوات والوسائل التي مّكنتـــــه من البقاء - 7 "-

 في ھذه الجملة ، بالترتيب؟) ــه ( الضمير المتصل ــ) الوسائل ) ( األدوات 
 .جر�محل����متصل�ضم�� �إليھ،�مضاف�بھ،�مفعول  .1

  .رفع�محل����متصل�ضم�� �معطوف،�اسم�بھ،�مفعول  .2

  .نصب�محل����متصل�ضم�� �معطوف،�اسم�بھ،�مفعول  .3

  نصب محل����متصل�ضم�� �معطوف،�اسم�فاعل، .4
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  ما أھم العوامل المؤثرة في اختالف الثقافات؟ - 8
 .ل��ماعات�والثقا����قتصادي،�املستو�ان .1

  .املنا���و�ختالف�ال�شري،�التنوع .2

  .املوارد�وطبيعة�البي�ية،��ختالفات .3

  .والفكر�ة�البيولوجية،��ختالفات .4

 9-  أّي الحاالت اآلتية تعبر بدقة عن التعددية الثقافية؟
 .العرب�إخوتھ�مع�العر�ية�بلغتھ�التحدث�ع���و�حرص�الص�ن،����يدرس�خلي�� شاب�محمد .1

  .الوط���بيوم�ا�أملانيا�احتفاالت�����شارك�وال �أملانيا،�مدن�إحدى����يقيم�عر�ي�شاب�أحمد .2

  .�خرى �ا��اليات�من�أصدقائھ�مع�الن�بال����سعيًدا��ع�ش�بر�طا�ي�شاب�جورج .3

  .ا��ش�ية�باألعواد���ل�و�رفض�اليابان،�����ع�ش�فر�����شاب�ر��يھ .4

  متى تحدث التعددية الثقافية؟ -10
 .الواحد�املجتمع����املتباينة�الثقافات�عدد�يك�� �عندما .1

  .املختلفة�املجتمعات����سما��ا�ع���الثقافات�تحافظ�عندما .2

  .ما�مجتمع����الثقافة�عناصر �ت�نوع�عندما .3

  واحدة�ثقافية�سمة�ما�مجتمع�لدى�يكون �ال �عندما .4
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